


In dierbare herinnering aan 

Ben Konter 
Bernard Jacobus 

echtgenoot van Lenie Gevers 

Pa is op 19 december 2008 overleden in het zie
kenhuis te Enschede. Na een uitvaartviering in de 
H. Gerhardus Majella Kerk op 23 december heb
ben we hem ten ruste gelegd op het kerkhof 
naast de kerk in Overdinkel. 

Pa is geboren op 16 december 1934 aan de 
Spinnersweg in Overdinkel. Op 22 november 
1963 is hij getrouwd met Lenie en zijn ze gaan 
wonen aan de Kerkhofweg. Samen hebben Ben 
en Lenie drie kinderen en acht kleinkinderen, waar 
hij erg trots op was. Tot zijn 65ste heeft hij met 
veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
Firma Rhee gewerkt. Ook heeft hij veel bijgedra
gen aan de gemeenschap van Overdinkel. Vele 
jaren actief in het oudercomité van de basis
school, diverse functies bij toen nog OSV en acht 
jaar lang vice-voorzitter van het kerkbestuur. 

Bidden om kracht was zijn motto. Zijn vertrouwen 
in zijn Schepper en de Heilige Gerardus gaf hem 
steun in zijn leven. Hij wilde nog zo graag bij ons 
blijven en samen met Lenie, kinderen en klein-kin
deren genieten van de natuur en van de tuin waar 
hij bijna dagelijks in werkte. Korte reisjes samen 
met zijn familie waren voor hem altijd een feest. 
Door zijn conditie mocht dat in 2008 niet meer zo zijn. 
Dankbaar zijn wij dat we op 22 november 2008 
het 45-jarig huwelijk hebben kunnen vieren met 
de kinderen en kleinkinderen, dat heeft pa heel 
goed gedaan. 
Op 4 december werd hij getroffen door een hart
infarct en van de daaropvolgende hartoperatie 
heeft pa zich helaas niet meer kunnen herstellen. 
Pa had nog zo graag een aantal jaren samen wil
len genieten met ma, zijn grote steun en toever
laat. 
De vele herinneringen zullen in onze gedachten 
blijven bestaan, waarvoor wij hem erg dankbaar 
zijn. 

Voor al uw blijken van medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa zeggen wij 
u oprechte dank. 

Lenie Konter-Gevers, 
kinderen en kleinkinderen. 


